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Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:   
www.tekna.no/skole 

www.facebook.com/#!/pages/Tekna-Skole/148669951897680 
 

 

STUDIETUR TIL ISLAND MARS/APRIL 2017  
 

Tekna Realistene vil 30. mars – 02. april 2017 arrangere en studietur til Island. 

 
Foreløpig program: 

 

Torsdag 30.03 

10.35  Avreise fra Gardermoen med Norwegian DY 1170 

11.25 Ankomst Keflavik, deretter transport til Reykjanes-halvøya, med besøk på geotermisk kraftverk. 

 Lunsj underveis. Senere videre til Blue Lagoon (håndkle/morgenkåpe utlånes!) 

19.00 Innsjekking på Fosshótel Rauðdará (Best Western Reykjavik) 

 

Fredag 31.03 

09.30  Avreise fra Fosshótel Rauðdará 

10.00   Besøk på DeCode Genetics (verdensledende på analyser av det menneskelige genom) 

13.00 Besøk og omvisning på Botanisk hage. Lunsj på Cafe Flora i Botanisk hage. 

 Frigang i Reykjavik etter besøket. Eventuelt besøk på Laugardalur (stort utendørs badeanlegg)? 
 

Lørdag 01.04  
08.45 Golden Circle tour med bl.a. besøk til Hveragerði earthquake simulator (bestilt til kl 10:00) , 

 Geysir geotermal area, Gullfoss, Alltinget, Strokkur og andre geysirer, mm 

 Felles middag på kvelden ? 

 

Søndag 02.04 

07.00 Avreise fra hotellet 

10.10 Flyavgang med med Norwegian DY 1171 

14.50 Ankomst Gardermoen 

 

 

TEKNA Realistene vil stå for den praktiske gjennomføringen av turen.  

Pris med avreise fra Gardermoen: kr. 8.900,- i enkeltrom, kr. 8.100,- i dobbeltrom.    

Dette inkluderer flyreiser, transport i Island, inngangsbillett på alle severdigheter nevnt i programmet, samt 

overnattinger m/ frokost.  Øvrige måltider kommer utenom. 

Det kan ordnes med tilslutningsbilletter fra andre norske flyplasser mot et tillegg i pris.  

Turen er åpen for alle lærere uansett organisasjonstilknytning. Men det er et begrenset antall plasser! 

Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr. 1.000,-.    

Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen 31.01.2017. 

 

Tekna Realistene ser for seg at turen kan bli overtegnet. Det vil da bli foretatt en utvelgelse blant dem som 

har meldt sin interesse innen fristen. De utvalgte vil få beskjed kort tid etter fristens utløp. 

Bindende påmelding innen fredag 27.01.2017  til  tekna@vaf.no  eller via  www.tekna.no/skole.  

SkoleInfo 
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Vinnere av konkurranse om undervisningsopplegg 

og reise til Science-festival i Ungarn 
 

Tekna Realistene utlyste i høst en konkurranse om et undervisningsopplegg i realfag. Premien for gode 

bidrag er reise og opphold til Science on Stage-festivalen i Debrecen, Ungarn 29. juni – 2 juli  2017. 

På festivalen skal undervisningsoppleggene presenteres for lærere fra hele Europa. Dermed vil det også bli 

mye å lære for de som får delta der. 

Styret i Tekna Realistene har behandlet innkomne forslag, og har den glede av å presentere vinnerne her. 

 

1 Bærekraftig utvikling og bioenergi. Vg 1 på Studiespesialiserende og yrkesfaglige 

utdanningsprogram; Stefan Preisig og Gjertrud Jenssen, Skjetlein vg skole. 

 

2 Kartlegging av biologisk mangfold med fokus på truede arter i nærmiljø; 

Hossein Rostadzadeh, Asker vg skole. 

 

3 Planning for our future. Science and environment; 

Gerald L. Decelles, Skagerak International school. 

 

4 Relativt moderne fysikkundervisning. Inventing the future of Science Education; 

Magdalena Kerstin, Fysisk inst, UiO og Henning Vinjusveen Myhrehagen, Asker vg skole. 

 

Tekna Realistene gratulerer vinnerne!! 

Studietur til CERN og Technorama høsten 2017  

Etter modell av tidligere vellykkede studieturer har Tekna Realistene startet planlegging av studietur til 

CERN i Geneve og Technoram i Wintertur uten or Zurich i tidsrommet torsdag 19. til søndag 22. oktober. 

Hold av datoene! 

Vel gjennomført studietur til ASE-konferansen i Reading  

Nok en gang arrangerte Tekna Realistene studietur til den store realfagskonferansen Association for Science 

Education, ASE, i England. Det tilbys i løpet av fire dager forelesninger, demonstrasjoner, workshops og utstillinger 

for lærere i både grunnskole og videregående skole og høgskole.  

Tekna Realistene står som alltid for organisering av flyreiser, transport til og fra flyplassene og hotellinnkvartering. 

Hver kveld kunne de som ville også møtes for gå sammen ut og spise. På denne måten kan alle ha noen å gå sammen 

med.  

Denne gangen var det University of Reading som var arrangør. Det var ca 100 lærere i Tekna Realistenes gruppe, 

hvorav noen var studenter. For disse er ASE blitt en del av pensum i naturfagundervisningen. 

Programmet som ASE tilbyr er meget omfattende og spennende. Det blir holdt forelesninger av professorer som 

forteller om sine aller nyeste forskningsarbeider og resultater. Spesielt i Frontier Science-forelesningene kunne 

lærere få høre om nye resultater som ennå ikke er publisert. I andre rom fikk lærere demonstrert små, morsomme 

elevøvelser som kan gjennomføres med enkle midler. Spesielt spennende, og nytt av året, var en guidet busstur til 

Stonehenge og de historiske områdene i nærheten. Turen var spesielt tilrettelagt for ASE, slik at man kom helt i 

nærkontakt med steinene, noe man ikke får anledning til som vanlig besøkende. 

 

Tilbakemeldinger viser at lærerne var fornøyde med studieturen. Tekna Realistene arbeider for at studieturer som 

blir arrangert skal være rike på faglig påfyll, gi gode muligheter for å bli kjent med andre lærere og være en sosial 

opplevelse til motivasjon og inspirasjon i skolehverdagen. 

 

Se også ASEs hjemmeside: www.ase.org.uk.   



 
 
TILLITSVALGT I SKOLEN ? Hold av datoene 21. – 23. mars  
Da arrangeres nemlig årsmøte for Teknas Interesseforening ved skoleverket og Akademikernes 

Skolekonferanse på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Årsmøtet går av stabelen den 21. mars 2017 og er 

ment for fylkestillitsvalgte i skoleverket.  22. - 23. mars holder Akademikerne sin årlige Skolekonferanse 

som er åpen for skoletillitsvalgte. Tema for årets skolekonferanse vil være lokal lønnsdannelse og 

arbeidstid.  

 
 
 
ØVRIGE KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

Forhandlingsteknikk   -  kurset holdes to ganger i vår: 
Dato: 30.01.2017 kl 10.00 – 31.01.2017 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen   

Dato: 27.04.2017 kl 1000 – 28.04.2017 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen  

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg 

hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. Er du dyktig, har du kunnskap om 

forhandlingsteknikker og bruker de der det er hensiktsmessig.  

Teknas kurs «Forhandlingsteknikk» lærer deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør 

gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 
Kommunikasjon og påvirkning 

Dato: 04.05.2017 kl 10.00 – 05.05.2017 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere 

med arbeidsgiver, kollegaer og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du 

vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og 

kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 

 
Motivasjon og ledelse 

Dato: 08.05.2017 kl 10.00 – 09.05.2017 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Har du nødvendige lederkunnskaper som får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Som 

tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, 

enten for en Tekna-gruppe eller som leder i din virksomhet. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 

 
Konflikthåndtering og hersketeknikker 

Dato: 31.05.2017 kl 10.00 – 01.06.2017 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Konflikter er naturlige og kan håndteres. De kan likevel oppleves ubehagelige og uhåndterlige, særlig i de 

tilfellene der konflikten har følelsesmessige og medmenneskelige konsekvenser. Hvis man i tillegg 

opplever at det benyttes hersketeknikk og manipulering, vil det være spesielt krevende for deg som 

tillitsvalgt. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 
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"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 
Dato: 04.09.2017 kl 10.00 – 05.09.2017 kl 1600, Thon Hotel Opera Oslo 

Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, 

Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i 

vervet. 

Kurset dekker: 

 Presentasjon av årets resultat og de sentrale føringer for årets lokale forhandlinger. 

 Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene. 

 En grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og rammene rundt tillitsvalgtarbeidet.  

 Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?  

 Hva skjer hvis vi går til brudd? 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no



